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1. Témaválasztás
Az információ visszanyerése korábban megírt programokból létszükségletű a programok
megértése, tesztelése, karbantartása, továbbfejlesztése céljából. Ez a technológia fontos a
modell-alapú fejlesztés, az intencionális programozás, és a kód vizualizáció témakörében is.
Ebben a kutatási témakörben az ELTE Informatikai Karán egy új, nagy jelentőségű kutatás
indult az Ericsson Magyarország megbízásából. A kutatás célja, hogy létező nagyméretű C++
források statikus elemzése segítségével visszaállítsa a program egy részletes modelljét. Ennek
a modellnek a segítségével lehetővé válik a modell megjelenítése, elemzése és a forráshoz
kapcsolódó számos egyéb alkalmazás létrehozása. Ezek az alkalmazások kapcsolatot
teremthetnek olyan rendszerekkel, mint a verziókezelő rendszerek, teszt-eszközök, szoftvermetrikák.
E projekt során a forráskód parszolása segítségével létre kell hozni a program belső
reprezentációját, majd az így kapott struktúrán további feldolgozásokat kell végezni. Az így
kapott szemantikus gráf lesz a keresett modell alapja, erre a struktúrára épülnek a további
feldolgozások. Távlati tervek között szerepelhetnek különböző programtranszformációk,
kódlefedettségi és kódszelekciós módszerek, végrehajtási időt figyelő számítások stb.

2. Kapcsolódó kutatások
A programok statikus elemzése nagy múltra visszatekintő kutatási téma [1]. Ugyanakkor,
specifikusan a C++ nyelvre [2,3] viszonylag kevés eredmény született eddig. Ennek oka
részben a nyelv bonyolult szintaxisa, részben pedig a nyelv multiparadigmás jellege. Nem
elhanyagolható problémát jelent a preprocesszor, mely a nyelv szabványos része, ezáltal
egyfajta kétszintű nyelvet létrehozva a C++-ból. Hasonlóan kritikus a template-ek kezelése is.
Emiatt számos kutató valamely egyszerűbb nyelvet választ kutatási célul.
Jelentős kutatások születtek a C++ nyelv statikus elemzésekor a slicing témakörében. Slicing
alatt azt értjük, hogy kiválasztjuk a forráskód azon részét, amely hatással van valamely
kódrészlet (tipikusan egy változó) értékére [4]. Statikus slicing [5] esetében mindezt
forráskódból, dinamikus slicing [6] esetében valamely program lefutás során történő

vizsgálatból próbáljuk ezt megtenni. Legújabb kutatások már foglalkoznak a preprocesszor és
a slicing közös kérdéseivel [7].
Komoly C++-szal kapcsolatos kutatások foglalkoznak a Feature-alapú programozás keretein
belül, illetve a Software Product Line elvei szerint. Ezek a módszerek abból indulnak ki, hogy
a legtöbb mai nagy szoftver számos ki-be kapcsolható részfunkcióval (feature) rendelkezik.
Ezeket a funkciókat, valamint a legkülönbözőbb konfigurációs paramétereket elemezve
számos potenciális hibát ki lehet szűrni [8,9].
Statikus elemzés segítségével, a legutóbbi kódváltozások kinyerésével megállapítható, hogy a
program mely funkciói változtak. Ezáltal csökkenthető az újra lefuttatandó tesztesetek száma.
Ez az ún. teszt-kiválasztás is fontos kutatás, mivel a nagy rendszerek regressziós tesztjeinek
teljes újrafuttatása rendkívül idő- és erőforrás igényes feladat [10,11]
A program modell-alapú ábrázolására és fejlesztésére törekszik a szándékalapú programozás,
amit Charles Simonyi szorgalmaz [12]. A szándékalapú programozás elsősorban új kód
létrehozására szolgál, de természetesen szerves része meglévő programok beolvasása, és
modell-alapúvá konvertálása.
A programok statikus analízise, és modell-szerű ábrázolása az egyik legelterjedtebb megoldás
refaktorálás során. C++ nyelvre viszonylag kevés eredmény született e témakörben, a
legjelentősebb és egyik legtöbbször hivatkozott cikk [13], mely részletesen leírja, hogyan kell
kezelni a preprocesszor direktívákat refaktorálás során.
Nem C++ nyelvi eredmény, de a kutatás során mindenképpen fontos kiindulópont az ELTE
Informatikai Kar Szoftverlaboratóriumának Erlang refaktorálási kutatása [14], mely a mi
kutatásunkhoz hasonló modellt épít fel. Ugyancsak itt definiáltak egy ERLANG szemantikus
lekérdező nyelvet [15], amihez hasonlót szeretnénk C++-hoz készíteni.
Az IBM ugyancsak foglalkozik C++ forráskódok elemzésével. Az általuk grokking-nak
nevezett megértési feladat során a forráskódból bizonyos mintákat próbálnak azonosítani, akár
félautomatikusan, azaz szakértői segítséget is igénybe véve [16].

3. Tervezett kutatási irány
A kutatás során elsőként definiálni kell azt az absztrakt modellt, ami képes
információveszteség nélkül tárolni C++ programokat. A modell teljes kell legyen abban az
értelemben, hogy belőle nem csak az ekvivalens eredményt adó programot kell tudni
visszanyerni, de a visszagenerált kódnak a lehető legnagyobb formális azonosságban kell
állnia az eredetivel. Így lehetőség szerint a modellnek komment-, whitespace- és stílustartónak kell lennie.
Másodszorra meg kell valósítani a forráskód parszolását, a modell előállítását. Erre a célra
valamely nyílt forráskódú szabad felhasználású szoftver tűnik a legalkalmasabbnak, pl. a
clang [15].

Ezek után az elkészült modellben tárolt információk visszanyerésére egy speciális
szemantikus lekérdezőnyelvet szeretnénk definiálni. Ilyen nyelv már létezik ERLANG
nyelvre [13], ezt kell általánosítani, hogy a multiparadigmás C++ nyelv számára is megfelelő
legyen.
A gyakran alkalmazott programozási konstrukciókat tervmintáknak nevezzük. Egyes
tervmintákat a programozók ismernek, így ezek felismerése lehetővé teszi a kód gyorsabb
megértését. Olyan tervminták is léteznek, melyek előfordulása azt jelenti, hogy a programunk
nem jó (antiminták). Ezek felismerése lehetővé teszi a programozó számára, hogy elkerülje e
konstrukciók használatát, ezáltal növeli a kód minőségét. Az elkészült modellt dekorálni kell
domain-specifikus tervmintáknak megfelelő információkkal. Ezeket az információkat –
domain pattern-eket – egy külső eszközzel adja meg az adott szakterület specialistája. Kérdés,
hogy milyen módon ábrázoljuk ezt a tudást. Lehetőség szerint a már említett szemantikus
lekérdező nyelvet alkalmaznánk ebből a célból.
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